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PRESS RELEASE  
 

Three-Wheel Drive Deprived Kolomý of Third Stage Victory! 
 
The pilot of the TATRA Buggyra Racing team again managed to squeeze between Russian 
KAMAZs and end the stage in the second rank with just a minimum loss after the leading 
Russian pilot Nikolaev. This brought his score closer to the podium ranks. 
 
The 10th stage over 500 km long including a 360-km-long measured section started in the city of 
Hami with the finish in the city of Donhuang. The tempo of the very quick and technically 
demanding stage was set by the pilot of the TATRA Buggyra Racing team Martin Kolomý. 
However, at the end of the special section his front tyre broke and he had to ride on three 
wheels for a whole 15 kilometres, remembering the Dakar rally, where he had a similar incident. 
That way he reached the finish in the second rank with only one and a half minutes after the 
Russian pilot Nikolaev, who overtook him in the final section of the race. “Perhaps the nicest 
stage so far, both for me and for our Phoenix. Really beautiful, and technical, which we like 
most. I am not surprised that we led the field, even in front of all the KAMAZs. Unfortunately, 
15 kilometres before the finish one front tyre did not hold together any longer and so we 
repeated the three-wheel ride we had staged once at Dakar. I regret a little, for we would 
certainly have reduced our loss after the KAMAZs, but still my feelings are very positive about 
it. We improved our spirits after the yesterday´s hits and bangs and I am already looking 
forward for tomorrow,“ were the comments of the native of Bruntál about his second shortest 
time. In the overall ranking he holds the fourth rank, behind three pilots of the Russian team, but 
after today´s performance his loss to be made up for to reach the podium has been reduced to 
mere 42 seconds. “It is incredible, after the nearly 3 thousand kilometres of the race to be so 
close to the podium. In addition even the overall victory is not lost yet. What is half an hour in 
the dunes now waiting for us? We believe good luck will be with us till the complete finish,“ 
mentioned Kolomý his loss after the leading pilot Sotnikov with KAMAZ, separating him from the 
interim leader by exactly 30 minutes and 30 seconds. 
 
Tomorrow the pilots will cover the route of the next stage from the city of Donhuang to the city 
of Jiayuguan in total length of 783 kilometres. The specific of this stage is the longest measured 
section of the whole Silk Way rally in the length of 488 kilometres divided to two parts. The first 
again in the dunes and the second on the quick pista.  
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Results of stage 10: 

 
1. Nikolaev  Kamaz  3:35:21 
2. KOLOMY  TATRA  +1:29 
3. Sotnikov  Kamaz  +2:29 
4. Shibalov  Kamaz  +3:14 
5. Mardeev  Kamaz  +5:47 
 

 
Overall results after stage 10: 
 

1. Sotnikov  Kamaz  31:27:50 
2. Shibalov   Kamaz  +15:12 
3. Mardeev  Kamaz  +29:48 
4. KOLOMY  TATRA  +30:30 
5. Ardavicus   Iveco  +01:50:07  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
O třetí etapové vítězství obrala Kolomého jízda po třech! 
 
Pilot týmu TATRA Buggyra Racing Martin Kolomý se v 10. etapě Hedvábné stezky opět dokázal 
probít mezi ruské Kamazy a dokončil etapu na druhém místě jen s minimální ztrátou na 
prvního Rusa Nikolaeva. V průběžném hodnocení se přiblížil k pódiovému umístění. 
 
V pořadí 10. etapa dlouhá přes 500 kilometrů včetně 360 kilometrového měřeného úseku 
startovala ve městě Hami s cílem ve měste Donhuang. Ve velmi rychlé a technicky náročné etapě 
udával dlouhou dobu hlavní tempo jezdec týmu TATRA Buggyra Racing Martin Kolomý. V závěru 
dnešní speciálky mu ale praskla přední pneumatika. Celých 15 kilometrů tak jel prakticky jen na 
třech kolech a mohl si zavzpomínat na rally Dakar, kde se mu přihodil podobný incident. Do cíle 
tak dorazil se ztrátou pouhé půldruhé minuty na Rusa Nikolaeva, který ho v závěru předstihl. „Asi 
nejhezčí etapa doteď, ideální jak pro mě, tak pro našeho Phoenixe. Opravdu krásná, rychlá, 
technická, a to nám vyhovuje. Vůbec se nedivím, že jsme vedli, dokonce jsme dojeli všechny 
Kamazy, bohužel 15 km před cílem nevydržela přední pneumatika a do cíle jsme si po dakarském 
vzoru zopakovali jízdu po třech. Trochu mě to mrzí, protože bychom Kamazy dnes určitě stáhli, i 
tak ale mám z toho dnes velmi dobrý pocit. Po včerejší rozbíječce jsme si dnes spravili chuť a už 
se těším na zítřek,“ popisoval rodák z Bruntálu druhý nejrychlejší čas. V celkovém pořadí stále 
drží 4.příčku za třemi piloty ruského týmu, ale od umístění na podiu ho po dnešku dělí pouhých 42 
vteřin. „Je to neskutečný, že po téměř 3 tisících odjetých závodních kilometrech nás od bedny 
dělí v podstatě tak málo. Navíc ani první místo není ztracené. Co je půlhodina v dunách, které 
nás teď čekají? Věřme, že štěstí bude stát při nás až do cíle,“ narážel Kolomý na svou ztrátu na 
vedoucího Sotnikova na kamazu, od kterého ho dělí přesně 30 minut a 30 vteřin 
 
Už zítra na jezdce čeká další etapa z města Donhuang do města Jiayuguan s celkovou délkou 783 
kilometrů. Tato etapa je speciální v tom, že obsahuje nejdelší měřený úsek celé rallye Hedvábné 
stezky dlouhý 488 kilometrů a je rozdělený na dvě části. První část se závodníci budou muset opět 
poprat s písečnými dunami, v té druhé se pojede po rychlé pistě.  
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Výsledky 10. etapy: 

 
1. Nikolaev  Kamaz  3:35:21 
2. KOLOMY  TATRA  +1:29 
3. Sotnikov  Kamaz  +2:29 
4. Shibalov  Kamaz  +3:14 
5. Mardeev  Kamaz  +5:47 
 

 
Výsledky po 10. etapě: 
 

1. Sotnikov  Kamaz  31:27:50 
2. Shibalov   Kamaz  +15:12 
3. Mardeev  Kamaz  +29:48 
4. KOLOMY  TATRA  +30:30 
5. Ardavicus   Iveco  +01:50:07 

 
 

 
 

 

 


